
  یھٹم رھب داڑیھ روھکاےن اک وبثت

ٰی ےک اورپ دیپا وہں اور یحل وہ ڈہی ےہ سج رپ داتن ان ابولں وک ڑباھےن اک مکح 

ح
ل

ی ےہ وہ ابل وج 
ٰ

 

معن

ی ہ اک وغلی 
ح
ل

اورپ یک ااحدثی ابمرہک ےس اثتب وہا اور قلطم رواایت ےس اثتب وہات ےہ ہک داڑیھ یک وکیئ دح رقمر ںیہن 

نکیل اقبدعہ اوصل ہقف و اوصل دحثی و اوصل ریسفت قلطم، دیقم ای اعم وک اخص رکان اشرع ہیلع االسلم اک اکم ےہ، 

ھد نی واہمئ 

 

ح ن
م

مہ وہ رواتی رعض رکےت ںیہ وج روسل اہلل یلص اہلل ہیلع وملس اور احصہب رکام اور اتنیعب و 

  نیملسم اور اہقفےئ اتم ےس اثتب ںیہ ۔

بیہ عن جدہ ان النیب صیل اللہ علیہ وسلم کان 11 بن شعیب عب ا ۔۔۔۔عن عمر ا
 یاخذ من لحیتہ من عرضھا طولھا۔ ) رواہ الرتمذی، مشکٰوۃ(

  ینعی یبن رکمی یلص اہلل ہیلع وملس اینپ رشی ابمرک ےس رعض اور اس ےک وطل ےس ایل رکےت ےھت۔

  اکی اور رواتی ںیم ےہ،

ح شرعۃ االسالم(  یر شر کان یاخذ من لحیتہ طوال و عرضھا یع قدر بقبضتہ۔ ) تنو
 ،ص 892

وضحر یبن رکمی یلص اہلل ہیلع وملس اینپ داڑیھ ابمرک ےس ابملیئ اور وچڑایئ ںیم اکی یھٹم ےک ادنازہ ےک دعب ابل 

  ایل رکےت ےھت۔

ی  : افدئہ
ٰ

 

معن

افدئہ: اکن اک ظفل بج لعف اضمرع رپ دالخ وہات ےہ وت ارمتسار و دوام رپ دالتل رکات ےہ یہی یقیقح 

ےہ، اس ےک ربسکع وہ وت وہ اجمز وہات ےہ سج ےئلیک رقہنی رضوری ےہ اہیں وکیئ رقہنی ںیہن اجمز اک ںیہن ےہ ایس 

  ےئل انیقی اثتب وہا ہک وضحر یبن رکمی یلص اہلل ہیلع وملس اک دایمئ لمع تشمکی داڑیھ ابمرک اک اھت۔

  رضحت رمع ریض اہلل ہنع اک لمع: ۔۔۔ ینیع رشح اخبری ہحفص 822، دلج 01 ںیم ےہ ہک12

رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےن اکی صخش وک داھکی ہک سج ےن اینپ داڑیھ اکی یھٹم ےس زادئ ریھک وہیئ یھت اور 

وہ تہب ڑبیھ وہیئ یھت، رضحت رمع ریض اہلل ہنع اس وک ڑکپ رک ےنچنیھک ےگل اور رفامای یچنیق الؤ، رھپ اکی صخش وک مکح 

  دای سج ےن آپ ےک اہھت ےک ےچین ے ابل اکٹ دےئ اتہک یھٹم ےک ربارب وہ اجےئ۔



 دیپا رفامدے اتہک 
ٰ
افدئہ: اکش!!! آج اریم اوملنینم رضحت رمع ریض اہلل ہنع وہےت ای ان اسیج وکیئ اور اہلل اعتٰل

  مہ ادتعال ےس آےگ ڑبےنھ واولں یک ےب ادتعایل ےس وفحمظ وہ اجےت۔

یرۃ یقبض عیل اللحیتہ  بو ھر کان ا رضحت اوب رہریہ ریض اہلل ہنع: رضحت اوب ذرہع ےن رفامای ، 
بن ایب شیبہ(   فیاخذ ما فضل عن قبضۃ۔ ) رواہ ا

رضحت اوب رہریہ ریض اہلل ہنع داڑیھ یھٹم ںیم ےتیل اور وج ابل زادئ از ہضبق وہےت وت ےل ےتیل ےھت۔ ) ینیع رشح 

  دہاہی، ص 882

افدئہ: رضحت اوب رہریہ ریض اہلل ہنع ےس ہی یھب وقنمل ےہ ہک وہ یھب اریم اوملنینم رضحت رمع ریض اہلل ہنع یک 

رطح ےب ادتعال داڑیھ ےک تخس دنمش ےھت۔ دیسان اوب رہریہ ریض اہلل ہنع احصیب وہےن یک تلیضف ےک اسھت 

  اتم وفطصمہی یلص اہلل ہیلع وملس ےک بس ےس ڑبے احظف ادحلثی ےھت۔

نم عمر یقبض عیل  یت ا لم مقنع ےن فرمایا ، کا را بن سا رضحت انب رمع ریض اہلل امہنع: ا
بو داؤد و نسائی(   اللحیۃ فیقطع ما زاد عیل الکف۔ ) رواہ ا

ںیم ےن انب رمع وک داھکی ہک داڑیھ وک یھٹم ںیم ےتیل اور وج یلیھتہ ےس زادئ ابل وہےت ان وک اکٹ دےتی ےھت۔“ ) 

  ینیع رشح دہاہی ، ص 422، حتف ادقلری، ص 870 ج 8

افدئہ: ہی ےھت رضحت دبع اہلل نب رمع ریض اہلل امہنع وج لمع ابدحلثی ںیم اےسی رحصی ےھت ہک رس وم یھب اانپ لمع 

  الخف تنس وگارہ ہن اھت اسیج ہک الہ دحثی اور ومرنیخ وک ولعمم ےہ۔

ھد نی و اہقفء رکام:

 

ح ن
م

 اتنیعب و عبت اتنیعب واہمئ 

ہ اھجمس اجےئ ہک ہضبق اک لمع رص ان اک یہ اھت اور سب، ےسیج 

 

 ی
ومنہن ےک وطر رپ دنچ احصہب رکام اک انم ھکل دای اس ےس ی ہ

 دجت دنسپوں ےن ہہک دای اور اس یک اس دجت وک ضعب االسم اک دم رھبےن واولں ےن یھب امن ایل نکیل ان 

 

 

ن

دنباگن دخا وک وکن اھجمسےئ ہک بج وبحمب دخا اامم االایبنء یلص اہلل ہیلع وملس وخد یھٹم رھب ےک اعلم ےھت وت رھپ 

ابیق ایک راہ، اور احصہب رکام ںیم ےس ویہ دنچ زبروگں یک رصتحی ےس یھب لم ایگ ، ابویقں ےک قلعتم رصتحی ہن وہوت 

ی اجزئ ےہ ہکبج ان ےک احالت ڑپےنھ رپ ولعمم وہات ےہ ہک ان 

 

ن

 

 ش
فی

اس اک بلطم ہی اہکں ےس اکنل ایل ہک داڑیھ 



یک داڑایھں ینھگ اور اوبنہ دار ںیھت ےسیج افلخء رادشنی و درگی احصہب رکام ےک احالت ںیم واحض ےہ، رھپ ان ےک 

ھد نی ںیہ وہ یھب ہضبق یک رصتحی رکےت ںیہ انچہچ اامم اون ہفینح ) اتکب اآلاثر ( رضحت 

 

ح ن
م

اجنیشن اتنیعب واہمئ 

 ریض اہلل ہنع ےن رفامای ہک دح رعموف ےس 
ٰ

 
 

اطع ذیملت دیسان انب ابعس، ربطی وریغامھ اہیں کت ہک اامم نسح ثم

ہ اہلل ہیلع

 

ی
م
ح
  (زادئ داڑیھ اٹکان مک یلقع یک دلیل ےہ۔ ) رشح افشء الم یلع اقری ر

 رصتحی اہقفء رکام:

اامم امظع اوب ہفینح ریض اہلل ہنع یک رصتحی اتکب اآلاثر دمحمل ںیم ےہ ہقف امیکل یک رصتحی اامم اقیض ایعض ےس 

ح احیاء(    وقنمل ےہ۔ )واما االخذ من طولھا فحسن ) شر
  وطل ےس داڑیھ ےل انیل رتہب ےہ۔

  اشیعف اہقفء یک رصتحی:

اامم زغایل رحمی ہ اہلل ہیلع ےن رفامای ، ان قبض الرجل عیل لحیۃ واخذ مافضل من القبضۃ فال 
 باس بہ ) احیاء(

  “ارگ وکیئ داڑیھ وک یھٹم ںیم رکیل زادئ وک اکٹ ےل وت رحج ںیہن ۔ “

   ہقف یلبنح اور واہیب کلسم یک رصتحی: ااسللئ وااسمللئ ادنجلہی ہحفص 482 ںیم ےہ۔

بن عمر الخ۔ینعی ضعب املعء ےن وج  نما خص بعض العلماء فما زاد عیل القبضۃ لفعل ا وا
ما ۔
 ھ
ہ

 

عن

  ااجزت دی ےہ وت یھٹم ےس وج زادئ وہ وقبل انب رمع ریض اہلل 

اہمئ ارہعب ےک العوہ اہقفء رکام یک رصتاحیت بتک ہقف ںیم وموجد ںیہ سج ےس اثتب وہات ےہ ہک یھٹم ےس مک 

 اکانٹ رحام اور الخف تنس و اامجع الہ االسم ےہ۔
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